
 

  كيف تعلم الرياضيات للصفوف االولية

مادة الرياضيات من المواد الهامة واالهم منها هو تأسيس الطفل في الرياضيات 

النها هي التي تجعل تفكيره ناضح وقادرا علي حل المشكالت بسالسه ولذلك نقدم 

لكم اليوم خطوات بسيطة مهمة لكل معلم ولكن اكثر اهمية للوالدين النهما هم الذين 

له ما يحتاجه من مساعدة في تلك المادة يتابعون مع االبن في المنزل ويقدمون 

التي قد يراها البعض صعبة ولكنها من أجمل المواد وأسهلها . نترككم االن مع 

خطوات بسيطه تستطيع بعدها أن تشرح الرياضيات لطالبك أو ابنك بكل بساطة 

  .. وسهولة

 

 

 

  :كيف تدرس الرياضيات لالطفال .. الخطوات االولي



 

 عرض الفكرة ببساطة مع استخدام الوسائل الحسية 

  اكتشافها بأنفسهم ... حقائق تقوية فهم التالميذ للفكرة ثم

 ... ... مفاهيم ... عمليات ... وسائل

 · التقليل من استخدام المحسوسات عندما يطمئن الستيعاب الفكرة

 ... ... تدعيمها ... أمثلة ذهنية

  يشرع بتكوين المهارات األساسية بالتدريب عليها باستعمال

 ... المجرد ... صورة ... أرقام ... إشارات ... رسوم

  الرياضيات بناء فكري حي ، فهي أفكار نامية مترابطة بعضها

على بعض فمثال مفهوم العدد ككل تؤدي إلى مفهوم الجمع 

والجمع يؤدي إلى الضرب والضرب يؤدي إلى القوى والقوى 

 ... إلى اللوغاريتمات والتدرج في تنميتها ويتعهدها المعلم

 الف مستويات تالميذه على المعلم أن يأخذ بعين االعتبار ، اخت

... في فهم الحقائق الرئيسة فعليه اإلعداد الجيد ... بحيث 

يؤمن لكل فئة من فئات فصله نصيبًا في الدرس ... حتى يخطو 



 

إلى األمام ... يأنس التلميذ إلى تقدمه ومواكبة طالب فصله 

 . بقدر طاقته واستيعابه

 : اقرا ايضا

  :وف االوليالواجب المنزلي والتعامل معه للصف

الهدف منه تثبيت المعلومة ... ال يأخذ وقت ... تقنينه ... يلمس التلميذ اهتمام 

 معلمه بالواجب ... الدقة والمتابعة في التصحيح الثناء والتشجيع

... 

   :المراجعة في الرياضيات للصفوف االولي

أهميتها تثبيت المفاهيم والحقائق والنقاط الرئيسة والتفكير  .1

، تقوية المهارات ... األمثلة تكون معقولة حتى ينشأ عن  بها

 النجاح فيها تقوية ثقة التلميذ بنفسه ومقدرته

إعطاء التلميذ النصيب األوفر من الحصة من المناقشة  .2

واالستنتاج والنشاط العملي وأن يحذر من تشويشهم أو انفراد 

ت بعضهم باإليجابيات والنشاط ... حتى ال ينشأ عن ذلك تشت



 

أفكار الباقين وضيق صدورهم بالدرس والمعلم واضطراب 

 النظام في الحصة

اإلطالع ومسايرة العصر ... مستقبل المملكة ... مقياس مستوى  .3

 .... البلد

فهم المسألة واستيعابها ومعرفة المطلوب فيها والتفكير في  .4

 حلها قبل الشروع فيه

 .. استخدام اللغة الواضحة السهلة ....مع تعويدهم ذلك .5

التدرج في الصعوبة عند إعطاء األسئلة والتمارين سواء كانت  .6

 عقلية أو كتابية

التأكيد على تمييز جواب كل خطوة من خطوات الحل ... فهم  .7

وحدات القياس تربية الشخصية المتكاملة للطفل وذلك بربطها 

الحديث ... المناقشة ... العمل ...  بالعلوم األخرى ... آداب

 الدقة ... الترتيب ... النظافة

تربية التلميذ على القيم الصالحة في منطوق األسئلة خدمة  .8

 المصلحة ... أحكام الدين ... دقة حب العمل ...التعاون



 

أن تكون القيم المستعملة معقولة ومطابقة للواقع وأن تكون  .9

 ثير اهتمامهمالمسائل مشتقة من البيئة كي ت

 .. تتبع أقصر الطرق في إجراء العمليات .11

عند التصحيح ال يكتفي بالتأشير على الجواب بعالمة الخطأ بل  .11

يجب البحث عن مواضع الخطأ واإلشارة إليها بعالمة توضح 

 للتلميذ نوع الخطأ الذي بحاجة إلى معالجته

 

 

 

 

 الجمع للصفوف االولي

إن عملية الجمع في جوهرها إضافة أشياء متشابهة بعضها إلى بعض والحصول على 

المجموع الكلي وعند تعليم الجمع ينبغي االنتقال من األشياء المشخصة إلى رموزها 

 المجردة

 



 

 

 الطرح للصفوف االولي

عملية الطرح في جوهرها هي عملية استدانة يجب أن تنتقل مكن األشياء المشخصة 

وزها مثل إخراج تلميذ على السبورة معه ثالثة أقالم ... تلميذ آخر تلميذ إلى رم

 آخر ليس معه شيء ... يناقش التالميذ ... أخذ سمير قلم من منير فكم

 

 للصفوف االولي الضرب

يعتمد على الجمع والعد الصاعد وعلى تكرار مرات اإلضافة وأحسن طريقة لتكوين 

ه صورة مختزلة عن الجمع حتى يعرف أنه عملية مفهوم الضرب هي تقديمه على أن

ثالث مرات في عملية الجمع 2مختصرة لجمع الكمية المتساوية مثل تكرار العدد رقم 

وهناك مجموعة طرق في تعليم الضرب منها حفض الجدول ، وضع جدول الضرب 

أمامه ... والطرقة المثلى استخراج ناتج الضرب بعد فهم وإدراك فكرة الضرب عن 

ريق التكرار ربطها بالسالسل السابقة بوجود فكرة اإلضافة المتكررة حتى يدرك ط

الطالب أن الضرب عملية مختصرة لجمع المتكررات ثم منها يتعلم الطالب حقائق 

 ... الضرب األساسية بالعد المتسلسل

 



 

 للصفوف االولي القسمة

نقيص أو فقرات التعدد تعتمد القسمة على الطرح والعد النازل وعلى تكرار مرات الت

النازل للحصول على المقسوم عليه وباإلمكان ربط تعليم القسمة بتعليم الطرح أو 

 4=  2 8تعليم الضرب مثال 

 ... 8من  2صيغة الطرح : كم مرة يمكن أن نطرح الـ 

 . 8صيغة الضرب : كم اثنين يمكن أن يضاف إلى بعض ليصبح الناتج 

تعليم القسمة على السير من البسيط إلى المركب وتقوم الطريقة المتبعة في 

 . والتدرج في الصعوبات ... وهي قاعدة عامة في التعليم

 

  التعليمية والوسائل الشروحات من لجديد ) المدرس بوك ( علي صفحتنا في اشترك

www.facebook.com/modrsonline  

 :الي استفسار   الرابط خالل من ) مدرس بوك ( لجروبنا انضم 

www.facebook.com/groups/modrsbook  
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